
 

 

Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

     Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

      Op maandag 5 maart 2012  

    Ontmoetingscentrum De Huif 

          aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

 

 

 

 



Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 

maandag 5 maart 2012 a.s. in Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2, 

Sint-Michielsgestel, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

 

 

Na de jaarvergadering zal Jef van Vleldhoven een korte voordracht houden 

onder de titel:  

Hoe lang bestaat de naam Sint-Michielsgestel?  

 
 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering 

- voorstel contributie 2012 

- verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 28 februari 2011 

- jaarverslag 2011 

- financieel jaarverslag 2011 

- verslag van de kascommissie 

- begroting 2012 

- aanwinstenlijst Heemhuis 

- werkgroepen 

- nieuwe activiteiten 

- jaarprogramma 2012 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 5 maart 2012, het bestuur. 

  

Voorpagina: Op de omslag een afbeelding van de slingermuur op het terrein van de Kleine 

Ruwenberg. Slingermuren werden gebouwd als beschutting voor kwetsbare planten of 

fruitbomen. Ze zijn tegenwoordig heel zeldzaam in Nederland. Deze dateert waarschijnlijk uit 

de 18
e
 of het begin van de 19

e
 eeuw en verdient het om behouden te blijven. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel.

Agenda Algemene Ledenvergadering, maandag 5 maart 2012, aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen van de agenda

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2011
(zie de bijlage)

5. Jaarverslag 2011 (zie de bijlage)

6.  Financieel Jaarverslag (zie de bijlage)
b.  Verslag Kascommissie
c.  Decharge bestuur over het gevoerde beleid

7. Begroting 2012 (zie de bijlage)

8. Vaststellen contributie (zie bijlage)
Voorgesteld wordt de contributie ongewijzigd te laten

9. Bestuursverkiezing

       . . . . . . (Wie is nog meer aftredend en herkiesbaar ?)
Frans Cooijmans is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar. Als nieuw lid draagt het
bestuur Robert van Erp voor

10. Benoeming Kascommissie
Ton van Zandbeek is aftredend en Henk van Gestel zal voor de tweede termijn 
zitting nemen in de Kascommissie. De vergadering zal het nieuwe lid benoemen.

11. Anjeractie
Verzoek om ook dit jaar mee te helpen met het collecteren

12. Nieuwe en lopende activiteiten (zie bijlage)

13. Rondvraag

14. Sluiting
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel.

Voorstel contributie 2012

Hoewel het door de voorgenomen verhuizing van onze Heemruimte naar de Nieuwe 
Huif, noodzakelijk kan zijn de contributie in de toekomst te verhogen, stellen wij toch 
voor de contributie voor 2012 ongewijzigd te laten. Hierbij hebben wij ons laten leiden
door de volgende twee overwegingen:

1. Het is nog geheel onbekend wanneer de Nieuwe Huif gerealiseerd gaat 
worden. Dit  zal zeker niet in 2012 gaan plaats vinden. 

2. De geschatte jaarhuur van onze heemruimte in de Nieuwe Huif zou, voor 
zover nu is in te schatten, ruim 600 euro gaan bedragen.

Onze belangrijkste inkomsten zijn de ledencontributie en de subsidie van de 
gemeente. Gunstig is dat het ledenaantal stijgende is. 

Ons voorstel is dus af te wachten tot bekend is wanneer de Nieuwe Huif gebouwd 
gaat worden en tot er meer duidelijkheid is over onze financiële positie, c.q. de te 
betalen huur. 

- gewone leden: 15 euro

- gezinsleden: 10 euro

- donateurs/begunstigers (minimaal): 25 euro

Groeten, het bestuur.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op maandag 28 februari 2011 in de Huif  

 

Aanwezig waren: 19 leden + 5 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: Mevr. Marie-Sybilia van de Westelaken en de Heren 

Wim van Lankveld, Rob van Erp, Theo Schure, Karel van de Kamp en Nico van Hengstum. 

 

1.         Opening van de vergadering: 

            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 20.00 uur de vergadering en heet eenieder van 

            harte welkom, speciaal Frans van Dommelen en Martien van Griensven die na enige  

            fysieke ongemakken weer in ons midden zijn.. 

 

2.         Mededelingen: 

            - Het Oudheidkundig museum op het IVD moet op korte termijn haar huidige      

            onderkomen verlaten i.v.m. bouwplannen van het IVD. Het museum wordt tijdelijk  

             verhuisd naar het oude washuis, in afwachting van een nieuw onderkomen. 

            - Bert van Beek gaat op1 maart a.s. bij het Vrouwen Ontmoetingscentrum uitleggen  

            wat Heemkunde precies inhoudt. 

             

3.         Vaststellen van de agenda: 

            De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4.         Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 8 maart 2010: 

            Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk zonder wijzigingen goedgekeurd.   

 

5.         Jaarverslag 2010: 

            - De excursie op 4 september naar de Kildonkse watermolen was een geweldig succes.   

            De pas gerestaureerde, zowel door wind als water aangedreven molen ziet er weer   

            prachtig uit. Complimenten aan degenen die deze excursie hebben voorbereid en voor  

            de praktische uitvoering hebben zorg gedragen. 

            - Het Maaskantje wordt tegenwoordig in zijn geheel tot Den Dungen gerekend. 

            - Jan van den Broek is een prima vervanger gebleken voor Martien van Griensven bij  

            het collecteren voor het Anjerfonds. De opbrengst was weer hoger dan in voorgaande  

            jaren. Geweldig!! Complimenten!!  

 

6.         a. Financieel jaarverslag 2010: 

            Wordt toegelicht door de penningmeester, Frans Cooymans.  

            - Het ledenaantal groeit, dit betekent ook meer contributie over 2010. 

            - Het Anjerfonds: Het afgelopen jaar was de opbrengst ruim 100 euro hoger  

              dan het jaar daarvoor.  

            - De Heertgang is het afgelopen jaar twee maal verschenen, in 2009 drie maal. De  

              verkoop van de Heertgang heeft dan ook iets minder opgebracht dan in 2009. Wat de   

              uitgaven voor het maken van de Heertgang betreft zijn we binnen de begroting  

              gebleven. 

            - De uitgavenpost voor het archief betreft de aanschaf van stellingen voor de nieuwe  

            ruimte op het IVD. 

            - We hebben per 31 december 2010 bijna 8000 euro in kas. 
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            b. Verslag Kascommissie: 

            De kascommissie, bestaande uit de Heren Frans van Dommelen en Ton van Zandbeek,  

            heeft de boeken kritisch bekeken en in orde bevonden. Dank aan Frans en Ton. De   

            kascontrole is op een prettige manier verlopen. Het financieel overzicht ziet er goed en   

            degelijk uit, mede dankzij de nieuwe opzet sinds 2009. 

            Nieuwe kascommissie: zie punt 10. 

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

            Het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging, decharge    

            verleend. 

 

7.         Begroting 2011: 

            - Door een groeiend ledenaantal verwachten we in 2011 ook een stijging van de   

            contributie-inkomsten. We zullen trachten ons ledenaantal uit te breiden door het  

            organiseren van lezingen en het verstrekken van informatie over onze vereniging aan  

             nieuwe bewoners van de kern Gestel.  

            - Voor wat betreft de collecte van het Anjerfonds verwachten we in 2011 een iets  

            hogere opbrengst. 

            - We verwachten voor de Heertgang voor 2011 meer uitgaven dan inkomsten. 

            - We hebben een behoorlijke reserve, dus nogal wat financiële armslag.  

            - De begroting wordt goedgekeurd. 

 

8.         Vaststelling contributie 2011:  

            Alhoewel onze uitgaven blijven stijgen is een contributieverhoging op dit moment nog  

            niet aan de orde, maar mogelijk in de toekomst wel, mede als gevolg van onze  

            verhuizing naar het nieuwe Kulturhus, waarvan de realisatie in de kern Gestel niet  

            eerder wordt verwacht dan 2015/2016. (We zijn als laatste aan de beurt). 

            De totale subsidiesom zal ongeveer 10% dalen, maar hoe dat en eventuele verdere  

            bezuinigingen zullen doorwerken op de diverse verenigingen is op dit moment nog  

            niet duidelijk. 

            Het voorstel is om de contributie nu niet te verhogen en het volgend jaar de situatie  

            opnieuw te bekijken  

 

9.         Bestuursverkiezing: 

            Bert van Beek wordt opnieuw gekozen als lid van het bestuur en dankt eenieder voor   

            het in hem gestelde vertrouwen 

 

10.       Benoeming Kascommissie:   

            Frans van Dommelen treedt af als lid van de kascommissie. Ton van Zandbeek blijft  

            voor een tweede termijn. Henk van Gestel zal met Ton de kascommissie 2011 vormen. 

 

11.       Anjeractie:  

            Verzoek om ook dit jaar mee te helpen met het collecteren. De Anjeractie is een   

            belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Als voldoende mensen   

            meehelpen zal het collecteren niet zo veel tijd in beslag nemen. Vandaar een oproep   

            aan alle aanwezige leden mee te helpen. We hebben minstens 10 personen nodig om  

            komend jaar een wellicht nog hogere opbrengst te hebben. Martien van Griensven  

            en Jan van den Broek zullen in mei de nieuwe collecte voor 2011 organiseren. 
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12.       Nieuwe en Lopende Activiteiten:  

            - Bert geeft een toelichting bij de komende activiteiten. Zo zullen we op 15  

            juni een bezoek brengen aan een zandwinningsproject op de Maas, waarbij met name  

            het archeologische aspect nader zal worden toegelicht. Nadere inlichtingen volgen. 

            - Op 12 september zal de Belgische professor Stefaan Top een lezing houden over  

            heksen, vroeger en nu. 

            - Op 7 november hebben we weer onze jaarlijkse avond vóór en dóór leden. 

 

13.       Rondvraag: 

            - Bert van Beek geeft een toelichting bij de voorplaat die de uitnodiging voor de  

            jaarvergadering sierde. Het is een afbeelding van Leonardus van Veghel, een van de  

            martelaren van Gorcum. Hij kwam hier uit de buurt (Den Bosch) en hij was  

            geparenteerd aan de Heren van Herlaar. 

            - Frans Cooijmans zoekt nieuwe bestuursleden om de taken van de zittende leden te  

             verlichten. 

            - Martien van Griensven: heeft een vraag over een betaling van 100 euro die gedaan  

            moest worden voor een niet uitgevoerd onderzoek. Hij vindt dit nogal vreemd.  

            Overigens: wanneer Brabants Heem om informatie vraagt moet ze daar vervolgens  

            ook zelf voor betalen. Het is goed om dit aanhangig te maken tijdens de  

            regiobijeenkomst van Brabants Heem.    

            De Gemeente eist van bureaus om altijd eerst informatie in te winnen bij Heemkunde-  

            verenigingen en zijn dan vervolgens ook verplicht daar voor te betalen. 

            - Henk van Gestel: Voorzitter Theo Danen van Heemkundevereniging Berlicum heeft  

            een boek geschreven over Nederlands Rundveestamboek. In het boek is informatie te                

            vinden over de periode voordat er een officiële instantie was die het stamboek van  

            rundvee officieel vaststelde.  

             

14.       Sluiting: 

            De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

             

 

 

Na de pauze wist Jef van Veldhoven ons te boeien met een interessant verhaal over Grens-

toponiemen tussen Heult en Halder tussen 1540 en 1937. Uit de voordracht van Jef blijkt eens 

te meer dat er veel interessante historische zaken wel heel erg dicht bij huis te vinden zijn. 

Dank aan Jef.   
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Jaarverslag 

2011  

Nieuwsbrieven/activiteiten:  

Via de Nieuwsbrieven (januari, juni, september, oktober en november) zijn de leden op de 

hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de Heemkundevereniging. Dit is ook via E-mail 

gebeurd en tevens te zien op onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl Nog niet alle leden 

hebben een E-mailadres ter beschikking of hebben deze doorgegeven. Via deze 

Nieuwsbrieven zijn ook de lezingen en activiteiten aangekondigd. Tevens zijn deze 

aangekondigd via de pers.  

 

 

Algemene ledenvergadering/Jaarvergadering:  

Op 28 februari waren er 19 leden en 5 bestuursleden. Na de pauze wist Jef van Veldhoven ons 

te boeien met een interessant verhaal over Grens-toponiemen tussen Heult en Halder tussen 

1540 en 1937. Uit de voordracht van Jef blijkt eens te meer dat er veel interessante historische 

zaken wel heel erg dicht bij huis te vinden zijn. Dank aan Jef.   

 

 

Er waren bijeenkomst/lezingen op: 

31 januari:  Ad van Gool, Van billen en kruien, lezing over molens (was een groot succes, 

met meer dan 40 toehoorders); 

 

Maandag 28 februari: Jaarvergadering en voordracht Jef van Veldhoven Grens-toponiemen  

tussen Heult en Halder tussen 1540 en 1937; 

 

Maandag 11 april: Paul Spapens, Bijgeloof in Brabant; Deze Brabantse journalist en 

schrijver is specialist in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding 

sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van. Paul Spapens baseert zijn lezing deels 

op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’ Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het 

afkloppen op (blank) hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand 

niest en het fenomeen van het gelukbrengende hoefijzer. 

 

Woensdag 15 juni: Buitenactiviteit o.l.v. Hein Gartsen. Het bezoek aan de zandzuiger van 

Dekker van de Kamp en het vervolg in het museum Het Hertogsgemaal met archeologische en 

paleontologische vondsten, waren een groot succes. 

 

Maandag 12 september: Stefaan Top, Heksen, vroeger en nu; Het geloof aan machtige 

mannen en vrouwen is van alle tijden. De voorstelling van  heksen als enerzijds wijze en 

anderzijds gevaarlijke en lelijke vrouwen spreekt inderdaad boekdelen. Hoe is het zover 

kunnen komen dat honderden zogenaamde heksen veroordeeld en zeer zwaar gestraft werden?  

 

Maandag 7 november: Ledenavond. Het bestuur liet aanwinsten van de bibliotheek zien en 

er waren diverse korte bijdragen.         
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Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
SECRETARIAAT: THEERESTRAAT 42, 5271 GD SINT-MICHIELSGESTEL 
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Den Heertgang, Jaargang 17, er verschenen twee lijvige en prachtige nummers. Vooral nr.2 

was een succesnummer door het artikel Vier generaties Slager Cooijmans. De redactie 

bestond uit: Thijs Braam, Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Piet Donders en Frans 

Cooijmans. 

 

Anjerfonds: Wederom is er gecollecteerd voor het Anjerfonds/Prins Bernhard Cultuurfonds, 

met weer een zeer mooie opbrengst van meer dan 500 euro voor de vereniging. Dit is weer 

100 euro meer dan vorig jaar en dit alles met dank aan Jan van den Broek en Martien van 

Griensven. 

 

Heemruimte: 

Ons Heemhuis in het hoofdgebouw van Kentalis hebben we grotendeels verlaten en we 

hebben de nieuwe ruimten in de oude Hostiebakkerij verder ingericht. Er is een begin 

gemaakt het archief digitaal te ontsluiten door Mona van der  Sloot en Bert van Beek. 

 

Kulturhus: 

Het is een project van de lange adem aan het worden. Inmiddels zijn er indicaties van de 

huurprijzen gegeven en lopen we tegen een financieel probleem. Hoe die hobbel genomen 

gaat worden moet het komende jaar duidelijk worden. Voorlopig zitten we goed bij Kentalis, 

maar beseffen dat het achteraf zit. Een plekje bij de bibliotheek heeft onze voorkeur.   

 

Website: 

Onze website www.deheerlijkheidherlaar.nl wordt beheerd door Mona van der  Sloot. Er zijn 

diverse nieuwe artikelen op geplaatst, waaronder oude jaargangen van Den Heertgang 

 

Leden: 

Het aantal leden was 75 eind 2006, 74 eind 2007, 83 eind 2008, 92 eind 2009, 96 eind 2010 

en 98 leden eind 2011.  

De contributie bleef gelijk als voorgaande jaren. 

 

Het bestuur: 

Het kwam 4 keer (27-6, 5-9, 3-10, 12-12) bij elkaar en bestond uit: 

 

Bert van Beek. (voorzitter)   Frans Cooijmans. (penningmeester). 

Hein Gartsen (secretaris)   Jan Spit. (bestuurslid) 

Mona van der Sloot. (bestuurslid) 

 

Daarnaast nam onze voorzitter deel aan het regio-overleg (Regio rondom Elde). 

 

 

 

 

Groeten, het bestuur. 
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Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2011. 

 

         

Exploitatie rekening 2011  
 

 Inkomsten    2010   2011 
Rente BedrijfsTelerek. zie toelichtig  173,13     112,98 

Contributie 2010             1432,50       15,- 

2011 -   1245,- 

Donatie en giften       40,-       45,- 

Subsidie gemeente     700,-     720,- 

Anjerfonds (1/3)     417,72    502,80 

Advies aan Archelogische bureau’s   100,-     100,- 

Verkoop Heertgang      284,-       77,- 

Verkoop Herdenk Waardeer Leer     90,-     180,- 

Totaal inkomsten                        € 3237,35  € 2997,78 

 

 

 Uitgaven 
Kamer van Koophandel       26,14       26,64 

Kringbijdrage Brab.Heem      -       91,- (10-11) 

Erfgoed        19,50       19,50 

Cont.Historische Ver.Brabant               27,50       27,50 

Afdracht Herdenk Waardeer Leer         70,-         - 

Toekomstige Tentoonstelling    12,45         - 

Zaalhuur, koffie, enz.   406,90     427,05 

Lezingen, kosten   610,60     690,-    

Drukkosten Heertgang   807,61     969,11 

Omslagen Heertgang / Posters 349,86         - 

Kosten secretariaat   355,85     611,15 

Bank kosten      42,96       32,21 

Computer, Site    280,09     136,79 

Archief, Heemruimte, Docu.Centr. 307,85         - 

Boeken, Foto’s, DVD’s, Archief     -     250,- 

Attentie’s en representatie      -       10,-         

Totaal uitgaven                     € 3317,31       € 3290,95 

 

 

 

 

Exploitatie Saldo               €  - 79,96          € -293,17
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Saldo overzicht per 31 dec. 2009  2010   2011 

 
Bedrijfs Telerekening  7240,--   7013,13  6626,11 

Betaalrekening     388,31    512,72    674,17 

Contanten Kas       10,40      32,90      37,30 

Beschikbare middelen   € 7638,71             €  7558,75        € 7337,58 

 

 

Balans rekening per 31 december 2009 

 

Beschikbare middelen 2008            7.627,04 Te betalen bankkosten               9,56 

Te ontvangen rente Telerekening    173,13 Vooruit betaalde contributie    30,--     

Te ontvangen contributie (08/09)   121,-- 

Exploitatie Saldo 2009      11,67 Kapitaal   €     7.893,28 

Totalen              7.932,84            7.932,84   

 

 

 

Balans rekening per 31 december 2010 

 

Beschikbare middelen 2009             7638,71 Te betalen bankkosten               7,46 

Te ontvangen rente Telerekening    112,98 Vooruit betaalde contributie    -     

Te ontvangen contributie (08/09)        - 

Exploitatie Saldo 2010     -79,96 Kapitaal   €     7664,27 

Totalen               7671,73            7671,73   

  

 

 

Balans rekening per 31 december 2011 

 

Beschikbare middelen 2010  7558,75 Te betalen bankkosten (11)   -14,78 

Te ontvangen rente Telerekening (11)   118,85 Vooruit betaalde contributie    72,--     

Te ontvangen contributie (11)      105,--  Mogelijk oninbare contributie 30,-- 

Exploitatie Saldo 2011   -293,17 Kapitaal   €     7372,65 

Totalen        7489,43            7489,43   

 
 

 

 

 

 

Sint-Michielsgestel, 12 februari 2011   Frans Cooijmans. (penningmeester)    

 

 

 

 

 

11. 





 

Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2011. 

 

 

Begroting:     2010   2011   2012 

 

 

Inkomsten:  

 

Contributie          1200,-   1350,-   1330,- 

Donatie         -                -       40,- 

Subsidie       690,-     720,-     720,- 

Anjerfonds      200,-     300,-     350,- 

Rente        170,-     130,-     110,- 

Verkoop Heertgang     240,-     300,-     300,- 

     --------   --------   --------- 

Totaal inkomsten      2500,-   2800,-   2850,- 

 

 

 

Uitgaven:  

 

K.v.K.           30,-       26,-       30,- 

Kringbijdrage Brabants Heem                 45,-       19,50      

20,- 

Contributie Historische Ver.Brabant         25,-            27,50      30,- 

Zaalhuur lezingen        400,-     400,-     

400,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje        400,-     577,-     

600,- 

Drukkosten Heertgang           1100,-   1100,-  

 1000,- 

Administratie kosten, nieuwsbrieven      200,-     300,-     

580,- 

Bankkosten          40,-       50,-       40,- 

Website, computer       300,-     300,-     

200,- 

Heemruimte, documentatie centrum       760,-     300,-     

100,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD      200,-     200,-     

Heemkundevereniging 
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200,- 

     --------   --------   --------- 

Totaal uitgaven        3500,-   3300,-  

 3200,- 

 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 
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Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgetsel 2011. 

2008 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

08-01-09 7 oude (kerk)boejes, Mw. Riekie Schellekens-Schellekens, Den Dungen. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

       2009 Delen kalender met oude foto’s StMG. ? 

April  09 CD Op zoek naar een Smulders, Jef. 

April  09 CD Prinsjes van Oranje 1977 in StMG, Jef. 

08-05-09 CD Van horen en zeggen, Jan Brekelmans, Jef. 

10-09-09 Gestels Nieuws, 31
e
 six-day Voetbaltoernooi. Tiny vd Oetelaar, via Hein Gartsen. 

Mei    09 Komplete kalender 1981 Oude aanzichten van Sint-Michielsgestel. Fam. vd Donk,  

      Schijndelseweg. 

Mei    09 Album inzegening Loret orgel Michaelkerk 14 sept. 1980. Fam. Vd Donk,  

Mei    09 Nota van Antwoord en wijzingen, nov. 1976, Stadsgewest ’s-Hert. Fam. Vd Donk,  

Mei    09 Diverse Foto’s nog nakijken. Fam. Vd Donk, Schijndelseweg, StMG. 

03-06-09 Kopie foto, Remise Schijndelseweg, Mw. Nelly vd Broek, Berlicum. 

04-06-09 Kopie bidprentjes en tekst. Vernoemingen Pasfoto’s enz. Mw. Nelly vd Broek,  

     Berlicum. 

05-12-09 Foto Beekvliet, zoals vergrote die we hebben. Matien van Griensven. 

 

03-02-10 DVD, De verdwenen Dommelakkers en van Sint-Michielsgestel: kaarten, wegen,  

    huizen en bouwvergunningen uit diverse archiefbronnen. Jef van Veldhoven. 

24-02-10 DVD, 1. De wielse Hoeve(n) 2. Maatschappij van Welstand en 3. Gemonde.  

    Jef van Veldhoven. 

07-04-10 Reactie op Den Heertgang met Schilder stuk op A4. Mw van den Broek, Berlicum. 

Mei2010 2 mappen over Toponiemeen. Verzameld door Piet van Dijk. 

19-05-10 2 oude foto’s, met nog niet bekende personen. Mieke Vos. 

03-11-10 2 oude foto’s Carnaval. Heer afgegeven bij Piet van Esch, Readshop. 

25-08-10 12 oude boeken, voornamelijk kerkboeken. Riekie Schellekens. 

09-02-11 Een geschreven historisch moment en 11 oude kopie ansichten. Via Bert van Beek   

Feb2011 Archief van opgeheven JONG NEDERLAND. Via Frans van Dommelen. 

Feb2011 Deel archief van oudste Handboogschutterij DE UNIE, van secretaris Rien Heessels. 

02-03-11 DVD, 170 jaar Handboog Historie 1841-2011 Jef v Veldhoven 

20-04-11 Volledige ingebonden Jaargangen 1978/2004 Gestels Nieuws, W. van Gulick. 

15-09-11 Bidprentjes, stapeltje, zonder afzender in de bus van Frans Cooijmans. 

03-11-11 2 dozen bijna complete Jaargangen 1978/2004 Gestels Nieuws, Annie Elings. 

 

19-01-12 6 x ingebonden tijdschriften, 3 x Katholieke Illustratie, 3x Zuid, katholiek weekblad. 

Rinus Kampman. 
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Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
SECRETARIAAT: THEERESTRAAT 42, 5271 GD SINT-MICHIELSGESTEL 

TEL: (073) 551 49 12        BANKREKENINGNRUMMER: 13.36.98.742 

INFO@DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL   WWW.DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL 

 

 

mailto:info@deheerlijkheidherlaar.nl


Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel. 

 

Werkgroepen 
De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:  

Historische groep, bestaande uit: Gerrit Verwegen, Nico van Hengstum, Jef van Veldhoven, 

Wim van Lankveld, vanuit het bestuur Frans Cooijmans.  

Diverse documenten zijn getranscribeerd en op de website geplaatst. 

Archeologische groep, bestaande uit: Martien van Griensven, Theo Schure, vanuit het 

bestuur Frans Cooijmans. 

Redactie Den Heertgang, bestaat uit: Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs Braam, Piet 

Donders, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

Website, Mona van der Sloot, contactpersoon: Frans Cooijmans. 

Inventarisatie groep: Mona van der Sloot en Bert van Beek. 

Educatie contactpersoon: Martien van Griensven 

Het project Jet en Jan loopt goed op de scholen 

Genealogie contactpersoon: Bert van Beek. Diverse bestanden worden beheerd door Nico van 

Hengstum, Jef van Veldhoven en Bert van Beek 

 

Nieuwe activiteiten 
Een al eerder door de leden genoemd punt is het oprichten van een genealogische werkgroep. 

Daarmee Heeft Bert van Beek een begin gemaakt. De lijst met namen van Gestelse Mensen, 

gemaakt door Nico van Hengstum, kan daarbij betrokken worden.  

 

Daarnaast is er sterke behoefte aan het bijwerken van de inventaris van alles wat zich in ons 

heemhuis bevindt, zie ook de Aanwinstenlijst. Mona van der Sloot en Bert van Beek hebben 

een begin gemaakt en zijn in het heemhuis een vast tijd per week op vrijdag. 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken, dan kunt u uw wensen en 

suggesties ook per e-mail doorgeven: 

bert.vanbeek@xs4all.nl of info@deheerlijkheidherlaar.nl  

 

 

Programma 2012  
Contactpersoon: Jan Spit. Onlangs heeft het bestuur het programma 2012 vastgesteld: 

 
maandag 19 maart  

 

Mevr. Nel Schriks houdt een lezing over De Dommel.  

 

Op dinsdag 17 april  

 

Cees Verhagen houdt een lezing over de Zuid Willemsvaart. 

 

maandag 14 of dinsdag 15 mei  

 

een lezing over het Gilde in Sint-Michielsgestel 

 

Maandag 7 november: Ledenavond. 
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